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a jó kenyeret

CIKKÜNK A 6–7. OLDALON 

» INTERJÚNK CSŐZIK LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL A 2–3. OLDALON

A helyzet még képlékeny,  A helyzet még képlékeny,  
ne kapkodjunk!ne kapkodjunk!

Kedves Olvasóink! Az Érdi Újságot is elérte a takarékosság, amelyre mindannyian rákény-
szerülünk mostanában. Ahhoz, hogy továbbra is megoszthassuk Önökkel Érd legfontosabb 
történéseit és rendszeresen kapjanak információt közös ügyeinkről, kénytelenek voltunk 
kicsit összehúzni magunkat. A következő hónapokban az Érdi Újság kisebb lesz, és minden 
második héten jelenik meg. Vagyis a következő lapszámot november 22-én várhatják a 
postaládáikban. » CIKKÜNK AZ 5. OLDALON
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XXXII. évfolyam 44. szám

AUTÓPIAC lesz  
november 12-én Érden 

Már most foglalhatnak helyet 

magánszemélyek és cégek egy

aránt. Keressék önkormányza

tunk piacot üzemeltető munka

társait a piac@ekfi.hu címen vagy  

a +36306644623as számon.

Az árusítás feltétele

it megtalálják a piac 

Facebookoldalán: 

https://www.facebook.
com/Erdipiac
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Lett volna annak tétje, hogy a közgyűlés 
mielőbb hozzon döntést a takarékossági 
csomagról?

Ha abból indulunk ki, hogy időt nyertünk olyan 
intézmények megmentésére, amelyeket az 
előterjesztésben ideiglenes szüneteltetésre 
ítéltünk volna, akkor célszerű volt elnapolni. 
Csütörtök délután, alig egy nappal a közgyű-
lés előtt érte az a váratlan örömhír a várost, 
hogy az „uszodamentő program” keretében 
kaptunk 42 millió forint támogatást az Érd 
Aréna Sportcsarnok és Uszoda komplexum 
üzemeltetéséhez az év hátralevő részében 
(erről cikkünket lásd a 4. oldalon – a szerk.). Mi-
vel az önkormányzatokat a kormány a nyáron 
kivette a rezsivédelemből, elszabadultak az 
energiaköltségek, 10-15-szörösére nőtt a gáz 
ára is, ezért Érdnek is – hasonlóan a többi ön-
kormányzathoz – drákói intézkedéseket kellett 
fontolgatnia. Több hetes munkával össze is 
állítottunk egy olyan csomagot, aminek célja a 
város működőképességének biztosítása. Most 

azonban úgy érzem, lélegzethez jutottunk ez-
zel a mentőövvel: érdemes némi időt szánni az 
újratervezésre. Bár ez a 42 millió eltörpül ahhoz 
az összeghez képest, ami a téli rezsiszámlák-
ban majd pluszkiadásként terhel minket zárá-
sok nélkül, most mégis újra kell gondolnunk a 
takarékossági csomag néhány tételét. Hiszen a 
kezdetektől azt képviselem, ha már egyszer rá-
kényszerítenek erre, akkor úgy kell zárni, hogy 
abból minél kevesebbet érezzenek az érdiek. 

Miből gondolja, hogy kiterjeszthető más 
intézményekre is, hiszen ezt a pénzt pántli-
kázva kapja a város?

A Gárdonyi iskolában van egy tanuszodánk, 
amiről úgy gondoltuk, kénytelenek leszünk be-
zárni. Viszont nem kaptuk meg még a szeptem-
beri gázszámláját sem, tehát nem tudjuk, hogy 
a Gárdonyi esetében mekkora a növekmény. 
Azt sem tudjuk, hogy az úszásoktatást és az 
összes vízi sporttal kapcsolatos tevékenységet 
célszerű-e a nagy uszodában ellátni, vagy a 
Gárdonyi tanuszoda még fenntartható mellet-

te. Van egy harmadik uszodája is Érdnek, azt 
egyelőre nem nyitjuk meg.

Az előterjesztésben az áll, hogy épp a Gár-
donyit nem lehet energiahatékonyan üze-
meltetni, az új uszodát viszont igen. Lehet, 
hogy jobban megérné azt beüzemelni?

A Gárdonyi öregebb technológia, és hiába új a 
Favágó utcai, az is gázról megy, és hasonlóan 
brutális díjakat produkál: csak a júliusi pró-
baüzem számlája 22 millió volt. A Gárdonyira 
a nyár végétől visszafelé számolva egy évet, 
összességben évi 75 millió forintnyi gázszámlát 
fizettünk ki, és még nem kaptuk meg az első 
emeltet. Azt szeretnénk, ha a Fenyves-park-
városi Köznevelési Centrum tanuszodája is 
mihamarabb tudna működni, ez a téli szezon 
után tűnik reálisnak. A helyzetet nehezíti, hogy 
az Érdi Tankerület – központi utasításra – nem 
rendelte meg az úszásoktatást a 2022/2023. 
tanév I. félévben. Ez hozzávetőlegesen fél 
évre több mint 13 millió forint kiesést jelent a 
városnak.

A helyzet még képlékeny,  
ne kapkodjunk!

Takarékoskodik és újratervez az egész ország, az 
önkormányzatok is. Érd vezetése rendkívüli köz-
gyűlést hívott össze az energiamegtakarítás lehe-
tőségeinek átgondolása, intézmények fenntartá-

sának racionalizálása céljából. Az előterjesztésben 
bezárások, átszervezések lehetősége is felmerült. 
Végül a közgyűlés elmaradt, ennek okairól kérdez-
tük Csőzik Lászlót.

FO
TÓ

: A
R

C
H

ÍV
 / 

B
A

LO
G

H
 A

LE
X

 



3 2 0 2 2 .  n o v e m b e r  8 .  |N E M  U G Y A N A Z T  A  M O Z I T

Az nem lenne plusz bevétel, hiszen abból 
kell finanszírozni az üzemeltetést, nem?

Az kieső forrás. A vízi sport cégünk bevéte-
lének, az ott dolgozó úszóedzők fizetésének 
meghatározó részét ebből tudtuk fedezni, a 
gyerekek sportoláshoz való hozzáférése ezzel 
és azzal is csorbul országszerte, hogy az okta-
tási kormányzat az összes tanuszodát bezárta. 
Ami az uszodák bezárását illeti, azóta, hogy 
találkoztam Schmidt Ádám sportért felelős ál-
lamtitkárral, kijött egy kormányrendelet, amely 
előírja, hogy ha egy önkormányzat sportlétesít-
ményt akar bezárni, arról 15 nappal korábban 
köteles értesíteni az államtitkárságot. Ez a má-
sik ok, ami miatt úgy gondoltuk, érdemes várni, 
és meglovagolni minden lehetőséget. Ebben 
segítő szándékot vélek felfedezni, és szeret-
ném fölvenni még egyszer a tárgyalás fonalát, 
hátha sikerül jobb pozíciókat elérnünk. Itt 
van például a kézilabda. Érdnek van egy profi 
csapata, és nem szponzo-
rok tartják el, hanem az 
önkormányzat. Szeretnék 
tárgyalni Kocsis Mátéval, 
a Magyar Kézilabda Szö-
vetség elnökével is, lát-e 
lehetőséget az együtt-
működésre. A játékosok 
bére, a csarnok üzemelte-
tése hatalmas költség. A 
helyzet tehát egyelőre képlékeny, és amíg van 
remény akár további kormányzati támogatások 
megszerzésére, akár a racionalizálásra, addig 
azt mondom, ne kapkodjunk.

Felmerült még az előterjesztésben két 
óvoda és egy bölcsőde összevonása. Ez csak 
adminisztratív intézkedés lenne?

A félreértések elkerülése végett: az óvódák, 
bölcsődék tényleges összevonása eszünkbe 
sem jutott. Már csak azért sem, mert agg-
lomerációs településként telítettek az óvodai 
csoportok, a bölcsődéknél hatalmas a várólista. 
Amikor összevonásról beszéltünk, csakis a 
bürokrácia, az adminisztráció csökkentésére, 
egyszerűsítésére gondoltunk. Sőt még ebben a 
tekintetben is korai azt mondani, hogy ebbe az 
irányba megyünk, inkább azt szerettük volna, 
hogy induljon el a tervezés, amely azt vizsgálja, 
hogyan működhetnének a város intézményei 
olcsóbban, takarékosabban. Ezt a javaslatot 
akkor lehet a közgyűlés elé vinni, ha megvan-
nak a megfelelő számítások. Azt látjuk, hogy 
a fővárosi önkormányzat működésében az új 
közszolgáltató vállalat létrehozása jelentős 
megtakarításokat eredményezett. Az üzemel-
tetés tekintetében még Érden is sok lehetőség 
van a takarékosságra, hiszen ellát ilyen felada-
tot az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft, 
az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és a 
Polgármesteri Hivatal is. Ezeket egy szervezeti 
egységbe összpontosítva, az esetleges párhu-

zamosságokat kiiktatva olcsóbban tudnánk 
működni, és akár saját forrású fejlesztésekre is 
több pénz jutna.

A Fidesz-frakciót meglepetésként érte a 
közgyűlés elmaradása. Ez politikailag kelle-
metlen helyzetet idézett elő?

A Fidesz-frakcióból ketten is jelezték – a két 
volt alpolgármester –, hogy nem vesznek részt 
a közgyűlésen, tehát nagy megrázkódtatást 
aligha okoztam nekik. Tragédia nem történt, 
bevisszük ezt a napirendi pontot a november 
végi rendes közgyűlésre, addig is működnek 
tovább az intézményeink egészen addig, míg rá 
nem kényszerít minket az élet a bezárásra. Az 
európai tőzsdéken a gáz ára már csökkenésnek 
indult. Igaz, a kormány olyan szerződést kötött 
a Gazprommal, hogy Magyarországon tovább-
ra is irtózatos tarifákkal kell számolnunk, sokkal 
többet fizetünk, mint kéne, ami önmagában 

botrány, ahhoz képest meg különösen, hogy 
a duma az volt, ötödáron kapjuk Moszkvától 
a gázt. Januárig hozzánk nem gyűrűznek be 
a kedvezőbb árak sem a gáz, sem a távhő 
terén, hisz ez utóbbit is sikerült a szeptemberi 
csillagászati árakhoz igazítani. A józan ésszel 
totálisan szembe menve hoznak döntéséket, 
tízmilliárdos károkat okozva ezzel.

A takarékossági csomagról való döntés 
elhalasztása azt is jelenti, hogy a racionali-
zálást később lehet elkezdeni, tehát addig is 
többe kerül a város működtetése?

Valamennyivel nyilván többe kerül, az a kérdés, 
hogy mi mit ér meg. A Gárdonyi tanuszodában 
már elkezdtük csökkenteni a fogyasztást – nem 
működik például a szauna –, meg tudtuk őrizni 
a dolgozók állását, és az ott tanuló gyerekek 
továbbra is járhatnak úszásra.

Állandó vita van az ellenzék és a városveze-
tés között arról, vannak-e tartalékai a város-
nak. A Fidesz-frakció szerint vannak, önök 
pedig azt állítják, hogy ami kevés van, az 
kötelezően másra fordítandó. Mi az igazság?

Mintha nem ugyanazt a mozit néznénk. A 
kormányzati elvonások hatására Érdnek alig 
maradt pénze. Akárki akármit mond, az évi 
700 millió forintos működési támogatás, amit 
a város korábban megkapott, 2020-ban már 
elmaradt. Elvette a kormány a gépjárműadót, 

a reklámadót. 2021-ről 500 milliót lehetett 
áthozni a helyi iparűzési adóbevétel kiesése 
miatt járó kompenzációból, de az nem szaba-
don elkölthető pénz, tehát meg van kötve a 
kezünk. A 600 millió forintos adóbevétel-nö-
vekményünket pedig úgy elmosta az infláció, 
mintha nem is lett volna. Ráadásul szolidaritási 
adó megfizetésére is kötelezték Érdet: két 
év alatt 350 milliós sarcot kellett befizetni az 
államkasszába – idén 118 milliót –, és jövőre ezt 
200 fölé akarják emelni. A költségvetésünkben 
pedig van egy „seb” – egy olyan működési tá-
mogatás előirányzat, ami egészében soha nem 
érkezik meg, holott egy sor kiadás fedezetéül 
is szolgálna. Tehát nem igaz, amit T. Mészáros 
András állít, hogy lehetne egymilliárd szabadon 
felhasználható forintot találni a költségveté-
sünkben. A kormány szántszándékkal építi le az 
önkormányzatiságot. Ma már nem is beszélhe-
tünk róla, hiszen már rég elveszítettük gazda-

sági önállóságunkat. Talán 
ideje lenne, hogy végre az 
érdi Fidesz is járuljon hozzá 
a város költségeihez, hiszen 
épp elég kárt okoztak: töb-
bek között a tíz éven át zajló 
Műszerautomatika-perrel – 
amelynek következtében 430 
millió forint kártérítést kell 
fizetnünk –, a Bács István-fé-

le óvodamutyikkal, ami miatt 70 milliót kellett 
visszafizetni, és ott van a szabálytalan TAO-fel-
használás miatt keletkezett 66 milliós kötele-
zettség is a kézilabdánál. Amíg én nem veszem 
fel a fizetésem egyharmadát, T. Mészáros 
András a csatornatársulás elnökeként vagy 30 
milliónyi „tiszteletdíjat” tett zsebre a polgár-
mesteri fizetése mellé, úgyhogy lenne miből 
feltölteni azt az energiaalapot, amiről folyton 
beszél. Rajta, urak!

Eddig a város prioritásként kezelte az asz-
faltozást. Ez most, az energiatakarékossági 
kényszer hatása alatt is így marad?

Igen. Az előbb említett 2021-es HIPA-kompen-
zációból 200 milliót útkarbantartásra költünk, 
és abból aszfaltozunk le még néhány utcát 
ebben az évben. Épp tegnap kezdtük el Érd 
messze legrosszabb állapotú utcáját, a Fraknóit 
leburkolni. Ez köti össze a Fundoklia-völgy két 
oldalát, gyűjtőút, és nagyon örülnek neki az 
emberek. Örülni fognak a Papi földek mel-
letti Zagyva utca rendezésének is. Jövőre is 
folytatjuk az aszfaltozást, erre a legfontosabb 
városfejlesztési feladatként tekintünk. Ha meg-
kérdezünk tíz embert, hogy mi a legnagyobb 
gond Érden, kilenc biztos az utak állapotát fog-
ja említeni. Még ilyen ellenszélben is sikerült 
40 valahány utcát leaszfaltoznunk. Ha jövőre 
össze tudunk kaparni bő félmilliárdot, akkor 
ismét lesz aszfaltozás.

Mihalicz Csilla

Hiszen a kezdetektől azt képviselem, ha 
már egyszer rákényszerítenek erre, akkor 
úgy kell zárni, hogy abból minél keveseb-

bet érezzenek az érdiek.
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„Öröm a nagy rezsiürömben! Kb. 
másfél órája landolt a postaládám-
ban Schmidt Ádám sportért fele-
lős államtitkár levele arról, hogy 
a kormány több mint 42 millió 
forint támogatást ad az Érd Aréna 
óriásira nőtt áram- és gázszámlái-
nak kiegyenlítéséhez az október 1. 
és december 31. közötti időszakra. 
Ezzel átvállalják az önkormány-
zat energiaárrobbanás okozta 

pluszköltségeit az év végéig” – 
írta Csőzik László polgármester a 
Facebook oldalán. Így folytatta:

 „Most már biztos, hogy az idei 
évben nem kell bezárnunk az 
Arénát. Nyitva tarthatjuk a nagy 
uszodát. 

 Továbbra is járhatnak a 
gyerekek szinkron-, versenyúszás, 
illetve vízilabda edzésre, baba-
úszásra.

 Várjuk szeretettel továbbra is az 
érdi polgárokat, családokat úszni, 
szaunázni, közösségi életet élni.

 Az úszómedencék vízhőmérsék-

letét 25 fokon, a tanmedencékét 
30 fokon tudjuk biztosítani.

 Megtartjuk a kézilabda- és a 
dartsedzéseket is!

 Nem maradnak el az érdi 
szalagavatók. Mi több, számos 
más település iskoláinak szalaga-
vatója is itt lesz megtartva.

 Nem maradnak el a vízilabda, 
kézilabda (sem bajnoki, sem 
utánpótlás) mérkőzések.

 Nem marad el a szinkronúszó 
kupa.

 Megtartjuk a Bajnokok Ligája 
keretében a Fradi női kézilabda 

csapata CSM-Bucuresti elleni 
örökrangadóját.” A polgármester 
posztja végén megköszönte a 
kormánynak, amiért úgy döntött, 
hogy az Érd Arénát felveszi azon 
sportlétesítmények listájára, 
amelyek központi támogatást 
kapnak a nyitvatartáshoz. Külön 
köszönetet mondott Schmidt 
Ádám államtitkárnak, akivel 
október elején tárgyalt először az 
Aréna sorsáról, és némi adate-
gyeztetés után viszonylag hamar 
meg is született a pozitív döntés.

erdmost.hu

Az XCMG Magyarországra hozna egy elekt-
romos és hidrogénhajtású gépjármű-gyártó-
központot – erről tárgyalt nemrég dr. Hanso 
Liu alelnök, általános igazgatóval, valamint 
Gu Xiayou és Zonzen Wei európai vezetőkkel 
Csőzik László polgármester.

Mint közösségi oldalán írja: a beruházás 
rendkívül ígéretes, teljesen új pályára állíthatja 
városunkat gazdaságilag. A mai találkozó a 
kapcsolatfelvételről szólt, a kölcsönös érdek-
lődés és nyitottság kifejezéséről, a konkrétu-
moktól még messze vagyunk.

Az XCMG huszonegy ipari szektorban folytat 
tevékenységet – írja a maeponline.hu.

Ilyen a földmunkagép, a bányászati gépek 
gyártása, a betongyártás, az útépítés, kikötői 
berendezések vagy éppen tűzoltó felszerelé-
sek gyártása, de még az űrtechnológiában is 
jelen vannak.

A huszonegy szektorból a földmunkagép a 
legerősebb területük. A cég 2022 januárjában 
gyártotta a százezredik homlokrakodóját.  
Ezzel a darabszámmal az XCMG a világ első öt 
homlokrakodó-gyártója közé került.

Ellentétben az építőipari gyártók top-listá-
jának többi helyezettjével, az XCMG mosta-
náig nem gyárakat telepített a világ számos 
országába, hanem kutatási központokat. A 
termelés Kínában tartásának legfőbb oka a 
hazai olcsó munkaerő.

Az XCMG Európai Kutatási Központ 2013-
ban jött létre Németországban, Krefeldben. 
Európában az alkatrészellátást, kisebb 
összeszerelési feladatokat és szerviztámoga-
tást a Lengyelországban létrehozott bázisról 
biztosítják.

erdmost.hu

Kínai gépgyártó cég érdeklődik Érd iránt

Ígéretes kínai beruházásról 
tárgyalt Csőzik László az XCMG 
világcég vezetőivel, akik az 
érdi városházán jártak. A cég a 
világ legfejlettebb építőgépeit 
gyártja, kutatás-fejlesztési köz-
pontjuk és székhelyük Érd kínai 
testvérvárosában, Xuzhou-ban 
(Hszücsouban) található.

Öröm a nagy rezsiürömbenÖröm a nagy rezsiürömben
Megmenekült az Érd 
Aréna, év végéig van 
pénz a nyitvatartás-
ra: 42 millió forint 
támogatást kapott 
az áram- és gázszám-
la kifizetésére.
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Kedves Olvasóink! Amint tapasz-
talják, az Érdi Újságot is elérte a 
takarékosság, amelyre mindany-
nyian rákényszerülünk mostaná-
ban. A papírárak, a nyomda- és 
terjesztési költségek, valamint az 
energiaárak elszabadulása miatt 
nehéz helyzetbe kerültünk csak 
úgy, mint maga a város, az ország 
és Európa nagy része. 

Ahhoz, hogy továbbra is meg-
oszthassuk Önökkel Érd legfonto-
sabb történéseit és rendszeresen 
kapjanak információt közös 

ügyeinkről, kénytelenek voltunk 
kicsit összehúzni magunkat. 

Vagyis a következő lapszámot 
november 22-én várhatják a pos-
taládáikban, az ismert terjesztési 
pontokon és a kínáló ládákban. 

Ami a tartalmat illeti: igyek-
szünk továbbra is a szokott 
színvonalon tájékoztatni Önöket 
Érdről. Egy kétheti lap azonban 
sosem lesz olyan naprakész, mint 
egy hetilap. Ezért mindannyiukat 
arra buzdítjuk, hogy olvassák a 
www.erdmost.hu oldalt, ahol 
percről-percre megtalálják a 
legfrissebb információkat; kö-
vessenek minket a Facebookon, 
és hallgassák Érd rádióját, az Érd 
FM 101.3-at, a szomszéd hangját!

Itt az Érdi Újságban továbbra 
is várjuk észrevételeiket, ötlete-
iket, történeteiket a szerkesz-
toseg@erdmediacentrum.hu 
címen vagy a +36 23 330 156-os 
telefonszámon. 

Főszerkesztő: Kövesdi Péter (kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu) • Felelős szerkesztő: Kling József (kling.jozsef@
erdmediacentrum.hu) • Szerkesztőség: 2030 Érd, Diósdi út 14. (Bejárat a Mária utca felől) • Tel.: +36 23 330 156 • e-mail: 
szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu • Kiadja: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft., 2030 Érd, Budai út 16-18. 
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 14.(Bejárat a Mária utca felől). Személyesen: hétfőn 9-13 óráig, vagy 
munkaidőben telefonon: +36 20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@erdmediacentrum.hu • Felelős kiadó: Kövesdi 
Péter ügyvezető • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Tördelőszerkesztő: Zsemberi Timea • A lap ingyenes, megjelenik 
25 000 példányban • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. • ISSN 0866-6245  
• A szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Régen minden jobb volt, tartja a 
mondás. Az „átkosban” sokaknak 
valóban kellemes hétvégi kikapcso-
lódást jelentett autópiacra járni: az 
állami kereskedő, a Merkur fővárosi 
telepein tömérdek használt gépko-
csi cserélt egykor gazdát. 

Szeretnénk ezt a hagyományt 
feleleveníteni: AUTÓPIAC lesz 
november 12-én Érden. De nem 
is kell a múltba révedni: sok fiatal 
manapság is így szerzi be első 
kocsiját, párszázezres összegért 
egész jó verdákat lehet kifogni.

Számtalan érv szól még a 
használtautók piaca mellett. A 
portéka rögtön körbejárható, 

megvizsgálható, kipróbálható. 
Akár a helyszínen nyélbe üthető 
az üzlet. Az érdi piacon, a Széles 
utcában nemcsak autókat lehet 
eladásra kínálni, hanem minden 
mást: tuningcuccokat, motort, 
robogót, utánfutót, alkatrészeket, 
mindenféle kelléket, kütyüt.

Már most foglalhatnak helyet 
magánszemélyek és cégek egya-
ránt. Keressék önkormányzatunk 
piacot üzemeltető munkatársait 
a piac@ekfi.hu címen vagy a 
+36306644623-as számon.

Az árusítás feltételeit megtalál-
ják a piac Facebook-oldalán: htt-
ps://www.facebook.com/Erdipiac

Kicsi a lap,  
de érdi!

A következő hónapokban  
az Érdi Újság kisebb lesz,  
és minden második héten 

jelenik meg. 

kövesdi péter  
főszerkesztő

kling józsef  
felelős szerkesztő

Hamarosan  
nyit az érdi  
használtautó- 
piac
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„Látom a vásárlók szemében a döbbenetet. 
Igaz, én is megdöbbenek, amikor beütöm a 
kasszába mondjuk három péksüti, két kifli és 
két kenyér árát, és kijön az ötezer forintos 
végösszeg” – mondja az Érdi Újságnak Apáti 
Melinda, a diósdi Pékanyu tulajdonosa, amikor 
a péktermékek drágulásáról, az áremelés okai-
ról kérdezzük.

Melinda 2019 novembere óta vezeti a vadko-
vászos, kézműves kenyereket kínáló Pékanyut. 
Túlélte a coviddal járó válságot, sőt, lényegé-
ben akkor alapozta meg vállalkozását. Tavaly 
november óta már a műhelyben kialakított 
üzlethelyiségben is árulja kézműves termékeit, 
ám az általános gazdasági krízist ő sem tudja 
kivédeni vagy elkerülni: nyitás óta átlagosan 60 
százalékkal kellett árat emelnie, hogy folytat-
hassa a munkát. 

Melinda azonban úgy tapasztalja, a vevők 
kitartanak a Pékanyu mellett: „Jelenleg három-
száz családot szolgálunk ki. Nem is a vásárlói 
kör leépülésétől tartok, hanem az üzletünk 
elszemélytelenedésétől. A több érdeklődő 
arányosan kevesebb személyesebb kapcsolatot 
jelent”. 

Melinda szerint ma már inkább megéri minő-
ségi pékárut, mint előre szeletelt, morzsálódó 
bolti kenyeret venni. Egy félkilós kézműves bur-
gonyás kenyér ugyan már ezer forint, viszont 
egy hétig fogyasztható marad, és napi egy-két 
szelettel is jóllakhatunk vele. Az üzletekben 
kapható ipari kenyérből viszont két nap múlva 
már csak élvezhetetlen morzsahegy marad.

Nemcsak Pékanyu, de az Érden és Diósdon 
megkérdezett más kis pékségek is úgy látják, 
a válság nem vetette vissza forgalmukat, és 
nem csak azért, mert a kenyér mindennapi 
betevőnk, amit dühöngve-panaszkodva, de 
drágán is megveszünk. Az üzletláncok emelke-
dő kenyérárai mára megközelítették vagy el is 
érték a kézműves műhelyek árszabását. A vá-
sárlók pedig átlátják: valamivel több mint ezer 
forintért jó minőségű, egészséges kenyeret és 
kiflit is vehetnek. 

Erről beszélt lapunknak az érdi Liszt Pék-
séget vezető Egyed Annamária is. Bár csak 
három hete vette át az üzlet vezetését az előző 
tulajdonostól, már a nyitás napján több mint 
százan írtak a Liszt Facebook-oldalán, és azóta 

is folyamatosan csörög a vonalas telefonjuk is a 
megrendelések miatt. „Féltem a várható reak-
cióktól, hiszen a kézműves termékek valóban 
nem olcsók, de tegyük hozzá, az InterSparban 
1600 forintba is kerülhet egy kiló gyökérkenyér, 
míg mi a kilós, vadkovászos fehér paraszkenye-
rünket adjuk ugyanennyiért.”

A Liszt Pékség főleg fatüzelésű kemencében 
sült Marmorstein kenyereket kínál, melyekben 
a kovászon, liszten, vízen és són kívül nincs más 
hozzáadott anyag, de saját készítésű rétest, 
sőt igény szerint portugál krémest is árulnak. 
Annamária szerint nagyjából 20 százalékkal 
kellett megemelniük áraikat a Liszt pékség 
korábbi tarifáihoz képest. Ám a helyi vásárlókat 
ez nem riasztja vissza: Aki hozzánk bejön, az 
nem nagyon nézi az árat, tudatos és fizetőké-
pes vevőink vannak, akik a minőséget tartják 

szem előtt. Van, aki egyszerre húszat is rendel 
a levelestésztával készített kakaóscsigánkból, 
és a nagy részét lefagyasztja. De olyannal is 
találkozunk, aki félperc nézelődés után kifordul 
az üzletből”. 

Az Így sütünk mi! kézműves pékség Diós-
don, a Balatoni úton öt hete nyitott ki. Olyan 
vevőkört igyekszik megszólítani, aki egy 500 
vagy 600 grammos kovászos kenyérért simán 
kicsengeti az 1250 forintot, ami ráadásul még 
bevezető ár, az energia árakkal együtt ez csak 
több lesz, kevesebb már nem.

 Az érdi Vajas Kalács kézműves pékség alig 
érte meg első születésnapját, a vaj ára már a 
duplájára nőtt, a liszté 30 százalékkal emelke-
dett, az áramról nem is beszélve, ami a legfri-
sebb számlán már háromszorosa a korábbinak. 
Ha hatszorosa lenne, kénytelenek lennének 
bezárni a boltot. De Évi és Albert még hősiesen 
igyekeznek a lehető legalacsonyabban tartani 
az árakat. Ők még kigazdálkodják, hogy a 660 
grammos teljeskiörlésű parasztkenyeret 860 fo-
rintért kínálhassák. Hogyan? „Úgy, hogy ezt mi 
nyeljük be, kis haszonnal dolgozunk, hogy minél 
szélesebb réteg juthasson minőségi kenyérhez. 
Mindenki megérdemli a minőségi kenyeret. A 
pékség épp, hogy csak eltart bennünket, de 
eltart” – mondják Alberték. 

Ár-érték arányban (jó minőség elérhető áron) 
Alberték verhetetlenek a környéken.

Persze, nem csak a kézműves műhelyekben 
drágult a kínálat. A hagyományosabb kínálat-

tal rendelkező Friss Pékségben is nőttek az 
árak: „Fehér kovászos, rozsos, teljes kiőrlésű, 
burgonyás – sokféle kenyeret árulunk. A kilós 
fehér kenyér 900 forint nálunk, a félkilós barna 
780” – mondta kérdésünkre Gyulainé Szepesi 
Nikolett üzletvezető, aki részben a megugró 
rezsiköltségekkel magyarázta a drágulást. „A 
villanyszámlánk a duplájára nőtt a korábbihoz 
képest, hiszen villamos kemencével sütünk. 
Elbocsátani senkit nem kellett szerencsére, de 
azért megéreztük az áremelkedést”. 

Mindenki megérdemli  
a minőségi kenyeret
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anaszkodva, dühöngve, de megvesszük a naponta dráguló 
vekniket. Sehol Európában nem drágult annyira a kenyér, 
mint nálunk. Körbenéztünk a helyi pékségekben.P

 Egy félkilós kézmű-
ves burgonyás ke-

nyér ugyan már ezer forint, 
viszont egy hétig fogyaszt-
ható marad, és napi egy-két 
szelettel is jóllakhatunk.
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Vevőkörük szerinte változatlan maradt, a 
vásárlók továbbra is ragaszkodnak kedvenc ke-
nyérfajtájukhoz: a slágertermék a teljes kiőrlésű 
német rozskenyér a Friss pékségben, ez akár öt-
hat napig is eláll, talán ezért vásárolják sokan.

Bár a megkérdezett pékségek mind áreme-
lésekről számoltak be, ennek oka változatos 
lehet. Az üzletekben megvásárolható „ipari” 
kenyér számos adalékanyagot – emulgeálósze-
reket, aszkorbinsavat, színezéket, hidrogéne-
zett növényi zsírokat – tartamaz, ezek ára pedig 
növekedett az utóbbi hónapokban, akár csak 
a liszté és a gabonatermesztéshez használt 
műtrágyáé. 

A valódi kézműves pékségek ilyen adalékokat 
nem használnak, de a jó lisztet nekik is meg kell 
fizetniük, és a péksüteményekhez nyerstej, va-
lódi vaj és minőségi töltelék dukál, amit szintén 
nem olcsó beszerezni. A beszállítói költségek 
növekedése csak tovább lódít az árakon, ahogy 
a már említett rezsiszámla is – a Pékanyuban 
utóbbin próbálnak takarékoskodni, hogy 
előrelátóan adagolják a tésztamennyiséget, 

a kemencét így nem kell újra felfűteni a sütés 
előtt.

A liszt árának emelkedése nemcsak Magyar-
országot érinti, de sehol sem drágult annyira a 
kenyér, mint nálunk. A Napi.hu cikke alapján az 
Európai Unió országaiban átlagosan 18 száza-
lékkal nőtt a kenyér ára, ehhez képest a magyar 
drágulás 66,6 százalékos volt a tavalyi év azo-
nos időszakához képest, miközben 2020-ban 
még csak 2,7 százalékkal került többe a kenyér, 
mint 2019 augusztusában. A liszt árát nagyban 
befolyásolja a forint és euró árfolyamának 
hektikus alakulása, és az orosz-ukrán háború 
fejleményei is, a változásokkal pedig jellemzően 
nem a fogyasztó jár jól.

Cikkünk összeállításakor természetesen 
nagyobb érdi üzleteket is megkerestünk, ám 
nem jártunk sikerrel. A Soós Pékségben például 
annyira elfoglaltak voltak, hogy öt percre sem 
tudtak időt szakítani kérdéseinkre, az egyik 
helyi Lipóti pékségben pedig a főnök betegsége 
miatt nem nyilatkoztak nekünk.

Koncz Tamás

Egyedi kézműves termékekkel 
és sok meglepetéssel – töb-
bek közt egy saját készítésű 
mesekönyvvel – indított a Civil 
Liciten az Életfa Csoport Egye-
sület.

Az online működő Civil licit keretében minden 
hónapban más érdi civil szervezetet támo-
gathatunk.  Egyrészt úgy, hogy felajánlunk 
egy-egy tárgyat, szolgáltatást (a licit során 
befolyó összeg ilyenkor nem a mi pénztár-
cánkat, hanem a civil szervezet bank-
számláját gyarapítja), másrészt azzal, 
hogy megvásároljuk a mások által 
kínált terméket.

Novemberben az Életfa Csoport 
Egyesület javára folynak be a Civil 
liciten érkező összegek.

A sajátos nevelési igényű gyer-
mekek családjaiból alakult Életfa 
csoport már harmadszor kedvez-
ményezettje ennek a licitnek.  Na-
gyon sok saját készítésű, kézműves 
terméket bocsátanak licitre – tudtuk 
meg Ömböli Ágnestől, az Életfa Cso-
port Egyesület elnökétől:

„Egyik tagunk, a tizennégy éves, 
kacifántos Kovács-Buna Tímea saját, 
nemrég megjelent könyvét ajánlotta fel a 
licitre. A Hívd Furulyácskát! című 136 oldalas 

meséskönyv rengeteg illusztrációt tartalmaz: 
huszonöt életfás, illetve a csoporttal szimpa-
tizáló felnőtt és gyerek több mint 130 képet 
alkotott.”

Az Életfának van baráti köre, illetve sok 
támogatója is, ők is tesznek felajánlásokat. 
Természetesen bárki tehet fel licitre tárgyat, 
szolgáltatást az Életfa javára.

„Sajnos azt érezzük, hogy a nehéz gazdasá-
gi helyzet, a magas infláció miatt az adomá-
nyozási kedv is alacsonyabb. Már tavaly is 
érzékeltük, hogy a licitek értéke csökken, bár 
nagyon szép eredményt értünk el: 2,2 millió 
forintot sikerült gyűjteni az adományokból. 
Ez fantasztikus. Idén korántsem számítunk 
ilyen összegre, hiszen az embereknek jóval 
kevesebb a pénzük. Mi minden adománynak 
nagyon örülünk.

A gazdasági helyzet a civil szervezeteket 
is nagymértékben érinti. A civilek jellemzően 

olyan tevékenységet végeznek, amellyel 
az önkormányzatok, illetve az állam 

munkáját egészítik ki. Olyan szolgál-
tatások ezek, amelyeket a fentiek 

nem biztosítanak, ezért helyük 
van a palettán. Fontos, hogy tal-

pon maradjunk, és meg tudjuk 
őrizni a szolgáltatási körünket” 
– hangsúlyozta Ági.

A liciten befolyt összegből a 
Vackor csoportnak vásárolnak 
fejlesztőeszközöket, és ebből 

finanaszíroznák az ott dolgozó 
gyógypedagógiai asszisztens 

munkáját. A Kacagó Kaci színház 
kellékeire is fordítanának pénzt, 

és a zene-, kutya- és víziterápiára is. 
Ha marad forrás, önismereti tréninget 

szeretnének indítani az életfás anyukák-
nak.

Ádám Katalin

Életfás csodák a Civil liciten
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Idén is lesz egyházi ételosztás
Advent első vasárnap-
ján indul az érdi egy-
házközségek ételosztá-
sa: háromszáz adagot 
főznek és szállítanak ki 
vasárnaponként a ne-
héz anyagi és szociális 
helyzetben élőknek.

Érdligeti Református Egyházköz-
ség, 18-án az Érdliget Plébánia 
vállalta az ételkészítést. A két 
ünnep között az OM Misszió 
gondoskodik a rászorulókról 
tartós élelmiszer vagy főtt étel 
formájában.”

Az ételosztás a jövő eszten-
dőben is folytatódik, és március 
végén közös főzéssel zárul.

Az ebédet Morzsik Attila ve-
zetésével készítik el az érdligeti 
kempingben, és az egyházközsé-
gek tagjai, illetve a hozzájuk csat-
lakozó önkéntesek porciózzák, 

dobozolják, szállítják házhoz a már 
meglévő címlista alapján. Idén kö-
zel száz cím került fel erre a listára, 
ami háromszáz adag ételt jelent. 
Az ebéd mellé kenyeret, lehetőség 
szerint desszertet, gyümölcsöt is 
csomagolnak. 

Egy adag (kenyérrel, csoma-
golással, infrastruktúrával) ezer 
forintba kerül, így egy-egy vasár-
napi ételosztás háromszázezer 
forintból jön ki. Ezt az összeget az 
egyházközségek, az alapítvány, 
illetve támogatók fedezik. Minden 
évben érkeznek felajánlások, idén 

ovember 4-én egyez-
tettek az érdi egyház-
községek, gyülekezetek 

képviselői az idei melegételosztás-
ról. Paróczai Zoltánné Mariann, az 
Emberi Hang alapítvány vezetője, 
a projekt koordinátora a megbe-
szélést követően elmondta, ez 
már a tizenharmadik tél, amikor 
ebédet főznek vasárnaponként a 
nehéz anyagi és szociális helyzet-
ben élőknek. Kezdetben kevesebb 
adagot készítettek, amit hely-
ben lehetett elfogyasztani, de a 
járvány idején áttértek a házhoz 
szállításra. 

„Idén is széles körű az összefo-
gás, minden érdi egyházközség 
részt vesz az akcióban. Advent 
első vasárnapján, november 27-én 
az Érdi Adventista Gyülekezet, 
december 4-én az Érd-parkvárosi 
Református Gyülekezet, 11-én az 

N

például az egyik húsbolt állja egy 
vasárnapi főzés alapanyagát. 

Nagy köszönettel veszik a támo-
gatásokat, főleg ebben a nehéz 
helyzetben, amikor minden élel-
miszer jelentősen megdrágult. Az 
Emberi Hang Alapítvány fogadja a 
felajánlásokat a 10403136-31305332-
0000000 számlaszámon, „rászorul-
tak részére” megjelöléssel. 

Készétel-konzerveket is öröm-
mel fogadnak, mert vannak olyan 
egyedülálló idős emberek, akiknek 
nincs lehetőségük főzni. 

Á. K.

Akinek kertje van, az novemberben sem fog 
unatkozni, mondta Bálint Károly kertész 
az Érd FM 101.3 Bundáskenyér című reggeli 
műsorában. Ha azt akarjuk, hogy tavasszal 
minél hamarabb virágba boruljon a kertünk, 
akkor a november az utolsó időpont, ami-
kor még ki lehet ültetni a tavasszal virágzó 
hagymás növényeket, mint például a tuli-
pánt, nárciszt vagy a jácintot.

Szintén a november a díszfák és cserjék 
ültetési ideje, fokozottan igaz ez a medi-

terrán növényekre. A kertész szerint 
azért is fontos ilyenkor fákat 

ültetni, mert hiába alszik a fa, 
a hajszálgyökérzete télen 
is fejlődik, így tavasszal 
sokkal látványosabban nő 

majd.

A fagyérzékeny gumós növények 
gumóját ki kell szedni a földből és tava-
szig megfelelő módon hűvös, fagymen-
tes helyen érdemes tárolni. Bálint Károly 
hozzátette, a kertben keletkező faleve-
lek összegyűjtése is tipikusan novemberi 
feladat, mert a lombtakaró segít megóvni a 
kevésbé hidegtűrő fajtákat.

Legalább ilyen fontos ez idő tájt a permete-
zés is. Főként azért jó a lemosó permetezést 
késő őszre időzíteni, mert kora tavasszal nem 
biztos, hogy megfelelő lesz rá az időjárás. 
A körtét, birsalmát, illetve az érzékenyebb 
gyümölcsfákat mindenképpen most kezeljük. 
Ez ugyanis biovédekezésnek minősül, vagyis 
a méreg nem szívódik fel a növénybe, így az 
emberi szervezetre sem káros.

erdmost.hu

Így készítse fel a kertjét télire
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Most nem a versei, hanem a festményei, kerá-
miái kerültek reflektorfénybe.

Tarnócziné Barabás Irén Ercsiből származik, 
és már 1995-ben kapcsolatba került a Poly-Art 
Alapítvánnyal. Az alkotótáborokon keresztül a 
tagokkal is egyre szorosabb ismeretséget kö-

tött. Tagja a Képzőművészek Érdi 
Közösségének is.

„Mindig is rajzoltam, akkor is, amikor na-
gyon kevés időm volt rá. Amikor a gyerekeim 
picik voltak, a délutáni alvás idején odaültem 
melléjük a vázlatfüzetemmel” − idézte fel 
Irén. 

Régebben a portrékészítés volt 
a legkönnyebben megoldható és 
elérhető a számára. 1994 körül 
került kapcsolatba Márton Béla 
festőművésszel. A találkozás 
olyannyira inspirálta, hogy 1996-
ban már kiállításon szerepeltek a 
festményei. Azóta is több tárlaton 
láthattuk az alkotásait, az idősott-
honban a tájképeit csodálhatja meg a 
közönség. „Portrékat nem hoztam magam-
mal, azok, úgy érzem, nagyon személyesek. 
A tájképeim közt vannak érdiek is, de inkább 
az Ercsi környéki tájat festem. Nagyon erős 
a kötődésem a szülőföldemhez. Legutóbb 

a Kis-Duna partján sétáltam, és a sötét, 
lehullott levelek közt meglát-
tam egy csoport gombát. Most 
megfestettem, és a decemberi 
Poly-Art kiállításon valószínű-
leg már látható lesz” − mondta 
Irén, aki raku technikával ké-
szített kerámiáiból is elhozott 
párat a kiállításmegnyitóra. És 

hogy teljes legyen a kép, Somfai 
István, a Poly-Art elnökének tolmácsolásá-

ban a verseiből is kaptunk ízelítőt. 

„Az IRKA kért fel pár éve egy verseskötet il-
lusztrálására, és két kiadványuk borítóját is én 
terveztem. Elkezdtem járni az irodalmi klubba, 
és idővel megpróbáltam kifejezni írásban, 
amit ecsettel, festékkel nem tudok. Ahogy 
festészetemben hangsúlyosak a tájképek, úgy 
a verseim is természetleírásokkal kezdőd-

nek” − mondta a művész, aki először 
haikukat írt, ezt hosszabb versek, 

illetve próza követte. 
Tarnócziné Barabás Irén 

több díjat is nyert, 2016-
ban megkapta az Érdikum 
oklevelet. Mint Szűcs Gábor 
alpolgármester a kiállítás-

megnyitón hangsúlyozta, 
munkáját ismerik és elismerik 

Ercsiben, Érden és az ország 
számos pontján: „Bár realista alko-

tónak tartja magát, tájképeit, csendéleteit és 
portréit elnézve a lírai szemlélet és az emelke-
dettség is tetten érhető. Úgy tűnik, mindennél 
fontosabb számára a szabadság: a teremtett 
világ szabadsága és a belső, művészi szabad-
ság. Ezt a kötött formák és technikák között 
is elérhető szabadságot elevenítik meg azok 
a művei is, amelyeket van szerencsénk most 
megtekinteni”.

Ádám Katalin

Aki szeretné látni Tarnócziné Barabás Irén 
festményeit, látogasson el a Topoly utcai 
intézménybe, szerdánként 17 és 19 óra között. 
Időpontegyeztetéssel (a 06 20 333-6031-es 
telefonszámon) máskor is látogatható a tárlat, 
egész novemberben.

Bajkó Katalin és Metzger Balázs 
mutatkoztak be új köteteikkel a 
Temesi Éva Irodalmi Kör szom-
bati estjén. 

Mindkét szerző elsőkötetes, 
műveik a Poly-Art gondozásában 
jelentek meg. Bajkó Kati a ruhák 
szerelmese, textilkészítő, jelenleg 
a kereskedelemben dolgozik. 
Általános iskolás kora óta ír, érzé-
kenyen, humorosan és kritikusan 
reflektál a helyzetekre, amelyekbe 
a mindennapi élet során kerül. 
„Szeretek mögélátni a dolgoknak. 
Egyik kedvenc témám a gyer-
meknevelés. Jó lenne segíteni az 
anyukáknak, hogy tudnának kö-

zelebb kerülni a gyermekeikhez” 
− mondta lapunknak a Kata-Pult 
című füzet szerzője.   

Metzger Balázs otthonról 
hozza az irodalom szeretetét, 
Temesi Éva költő volt az édes-
anyja. „Gyógypedagógus vagyok, 
negyven felett kezdtem írni 
regényeket, melyek nem jelen-
tek meg. Egy regény megírása 
érdekes folyamat, de a csiszolás, 
a finomítás még hátravan, és az 
nagyon nagy munka. Talán kapok 
ehhez is inspirációt. Rövid írásai-
mat gyűjtöttem most kötetbe. A 
humoros, szarkasztikus műfajo-
kat kedvelem” − mondta Metz-
ger Balász, akinek A csodálatos 

Faturuly címmel jelent meg az 
első kötete.  A szerzőkkel Habos 
László beszélgetett a pódiumon. 
A zenei aláfestés különleges volt: 
ezen az estén debütált egy zene-
kar, amelyet Orbán Sándor, Egyed 

Zsuzsanna és Varga Ferenc József 
humorista alkotott − mindhárman 
Metzger Balázs barátai −, saját 
szerzeményeket és már ismert 
dalokat adtak elő nagy sikerrel. 

Á.K.

Belső szabadság
Őszidő címmel jelent meg nem-
rég Tarnócziné Barabás Irén 
harmadik kötete. Az Irka három 
hete rendezett irodalmi estjén 
már találkozhattunk Irén alkotá-
saival, legutóbb pedig november 
3-án nyílt kiállítás a munkáiból a 
Szociális Gondozó Központban. 

Kata-Pult és Faturuly



Vidékbajnokok a Danubius vívói

2020 után idén ismét megnyerte a Danubius 
RSC férfi párbajtőr csapata a vívók vidékbaj-
nokságát. A Szolnokon megtartott 2022. évi 
vidékbajnokságon a Budakalász 2, a Szolnoki 
SI és a Békessy Debrecen legyőzésével jutott 

be az érdi csapat a verseny döntőjébe, ahol 
45-41-re bizonyult jobbnak a Szombathely ellen. 
A Danubius Regionális Sport Club férfi felnőtt 
gárdáját Partics Péter, Kiss Bálint, Kiss Marcell 
és Veres Máté alkotta.

Partics Péter a vidékbajnokság egyéni pár-
bajtőr versenyszámában is remekelt, ahol egé-
szen az ezüstérem megszerzéséig menetelt. 
Ugyanitt a női tőr mezőnyben Csomós Flórának 
is sikerült dobogós helyezéssel, konkrétan 
bronzéremmel zárnia.

Öt érdi a Magyar Darts Liga fináléjában

Második lett Bezzeg Nándor a Magyar Darts 
Liga közép-kelet magyarországi régiójában. Az 
Érd-EL Sportegyesület játékosa ezzel bejutott a 
november végi döntőbe.

Az egész év folyamán 22 fordulót sikerült tel-
jesítenie 7 arany, 6 ezüst és 4 bronz mérleggel. 

A közép-magyarországi régióban Tekauer 

Norbert érte el a legjobb eredményt nyolcadik 
helyezésével. A fináléba Bezzeg Nándor és 
Tekauer Norbert mellett Lindmayer Zsolt, Kulich 
Balázs és Tekauer Patrik kvalifikálta még magát.

Hibátlan mérleg a női NB II-ben

Folytatta sikerszériáját az Érd U22 a női kézilab-
da NB II Dél csoportban. Maurer Szandra edző 
lányai szomszédvári rangadót nyertek a Moyra 
Budaörs ellen hazai közegben, a hetedik játék-
napon. A hét góllal, 28-21-re behúzott bajnokin 
Hajdú Gyöngyvér volt a legeredményesebb érdi 
kézilabdázó hat góllal. Az Érd U22 továbbra 
is éllovas a csoportban, hatból hat győzelmet 
számláló, hibátlan mérleggel.

Továbbra is élen a Kőrösi

Hetedik mérkőzésén hatodik sikerét aratta a 
Kőrösi KDSE a Pest megyei első osztályú férfi 
kézilabda bajnokságban. Narancsik Imre edző 
csapata 32-30-ra bizonyult jobbnak a Domony 
otthonában, a 7. fordulóban. A tabellán to-
vábbra is élen áll a Kőrösi, hat győzelemmel és 
egy döntetlennel.

Érdi bronz a motokrossz versenyen

Harmadik lett Kovács Ferenc Richárd a Full 
Gas-Ipone Magyarország Endurocross Baj-
nokság és Kupasorozat hatodik állomásán. A 
Piliscséven megtartott XXXIX. Királyválasztón, 
a 65 cm³-es kategória két futamában indult az 
ifjúsági korosztályú érdi motorversenyző: az 
elsőn negyedik, a másodikon harmadik helyen 
zárt, összesítésben pedig szintén harmadik 
helyen végzett.(1

5/
20

22
)
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MINDEN, AMI ÉRDI SPORT
Pecsuvácz Péter szakírónk ezen a héten is összegyűjtötte az aktu-
ális, érdi csapatokat és versenyzőket érintő sporteseményeket. 
Ezúttal vívás, kézilabda, motokrossz, darts, és persze foci került 
terítékre.
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Küzdelmes döntetlen
Az Érdi VSE 0–0-s döntetlent játszott hazai 
pályán a Gyirmót FC Győr II ellen az NB III 
Nyugati csoportjának 16. fordulójában.

Öt sárga lapos eltiltás miatt ezúttal Göblyös 
Dánielre nem számíthattak a házigazda érdiek 
a Gyirmót FC Győr II elleni hazai találkozón, 
ennek ellenére nagy iramban, aktívan kezdték 
a mérkőzést és rögtön a második percben 
nagy helyzetig jutottak, amikor Németh Gábor 
Vince tört a tizenhatoson belülre, majd jól 
vette észre a középen üresen érkező Farkas 
Bálintot. Utóbbi jobb alsóba tartó lövését 
azonban Kecskés visszanyúlva szögletre tudta 
menteni. Ennek ellenére az első percekben 
nagy nyomás volt a Rába-partiak kapuján, és 
nem sokkal később Szabó Richárd beadását 
Fülöp Noel sem sokkal csúsztatta mellé, aztán 
szűk negyedóra után Molnár Dániel veszélyez-
tetett szintén fejjel.

A gól nélküli első félidő után a második 
elején is az érdiek voltak aktívabbak és közel 
is álltak a gólhoz, de előbb az 50. percben 
Farkas Bálint 11 méterről leadott lövését 
mentették a gólvonalról a vendégek, majd 
egy perccel később egy bal oldali akció végén 
Molnár Dániel rövidbe tartó kísérletét is hatás-

talanították a gyirmótiak, majd Gubacsi Zoltán 
szöglet utáni fejese landolt Kecskés Barnabás 
kezében, aztán egy újabb sarokrúgás után a 
kipattanón érkező Szabó Richárd bombázott 
mellé.

Az Érdi VSE-re jövő héten is hazai mérkőzés 
vár, hiszen november 13-án, vasárnap 13 óra-
kor az újonc Móri SK-t látja vendégül az Ercsi 
úti Sporttelepen a 17. fordulóban.

forrás: erdivse.hu

Óriási siker: az érdi  
Kőrösi Ágnes bronzérmes
Kőrösi Ágnes magyar válogatott érdi tollas-
labdázó az idei tornán egymás után búcsúz-
tatta magasan jegyzett riválisait.

Elsőként szetthátrányból fordítva nyert az 
izraeli Heli Neiman ellen, majd könnyedén, 
két játszmában múlta felül a spanyol Ania 
Seitent, a negyeddöntőben pedig honfitársát, 
az ötödik kiemelt Sándorházi Vivient búcsúz-
tatta nagy csatában.

Így novmber 5-én is láthatott magyar 
tollaslabdázót a Sterbinszky Amália Kézilab-
dacsarnok telt házas közönsége, Kőrösi pedig 
a biztos éremszerzés tudatában léphetett 

pályára a bolgár Kaloyana Nalbantova ellen, 
aki a selejtezőből került a főtáblára, ahol 
végig jó formában versenyzett, és többször 
is borította a papírformát.

Az első játszmát 21–16-ra veszítette el Kő-
rösi, aki a folytatásban egyre jobb ritmusban 
játszott, de a hálónál fájó hibákat követett 
el. Nalbantova 21–12-re a második szettet is 
megnyerte.

„Maradt bennem némi hiányérzet, mert 
tudom, hogy képes lettem volna ennél jobb 
játékra, de örülök, hogy eljutottam az elő-
döntőig” – mondta a találkozó után a 21 éves 
Kőrösi Ágnes.
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APRÓHIRDETÉS

EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz 
megyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (196/2022)

ALBÉRLET
KIADÓ LAKÁS ÉRD KÖZPONTJÁ-
BAN 60m2-es kétszobás lakás 2 havi 
kaucióval. Tel.: +36203287143 (231/2022)

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS
TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető 
cserepezése, kisebb javítások, SOS 
munkák: 30/622-5805, 20/492-4619
 (228/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOL-
GÁLAT: csap, szifon, WC-tartály, ra-
diátor, elzáró szerelése. Fürdőszobák 
teljeskörű felújítása burkolással.  
Tel.: 06/70 642 75 26 (46/2022)

EGYÉB
BUDAKESZI KÜLTERÜLETÉN  
SZŐLŐSKERTBE 2316 M2 szőlőműve-
lési ágú szőlős földterület terméssel 
együtt eladó. Ára: 600.000 Ft.  
Tel.: 20/247 50 43 (218/B/2022)

DUNYHÁKAT, PÁRNÁKAT,  
HASZNÁLT TOLLAT, mindenféle 
hagyatékot magas áron vásárolunk.  
Tel.: 06/20 420 2095 (199/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KE-
RÉKPÁRT, motorkerékpárt, retró 
tárgyakat vásárolok. borbelyimre69@
gmail.com.  
Tel.: 06/20 924 4123 (26/4/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 
vásárolok készpénzért kis és nagy 
hanglemzeket, műsoros kazettákat. 
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      
 (31/2/2022)

RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK felvá-
sárlása azonnali készpénzfizetéssel, 
ingatlan kiürítéssel együtt.  
Tel.: 06/20 525 12 11 (209/2022)

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK 
egyedülálló személlyel. Részletek sze-
mélyesen. Tel.: 06/30 491 7863 (198/2022)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(9/2022)

(1
9/

20
22

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

(1
95

/2
02

2)

FANTASZTIKUS VÉTEL  
FENYVES-PARKVÁROSBAN!  
2009-es, 194nm-es, két szintes,  
5 szobás családiház, 790nm-es 
kerttel és beállóval. 119Mft.  
Tel.: +36/70 500 4467 (229/2022)

Ha örökbe fogadná a képen látha-
tó kutyusokat, vegye fel a kapcso-
latot az alapítvány munkatársai-
val. Telefon: 06/30 276 6071 
vagy 06/30 910 6987, 
E-mail: siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt pedig 
megtalálja a www.siriusalapitvany.
hu weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 18707379-1-13, 
Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-49521015

Cinderella
Közepes testű, hosszú szőrű, 1 év 
körüli, ivartalanított szuka kutyus. 
Szerény, barátságos, békés természe-
tű, kertes házba ajánljuk, akár másik 
kutya mellé.

Johnnyka
Kedves, vidám, 
2 év körüli, kö-
zepes termetű, 
ivartalanított 
kan kutyus. Azo-
nosító nélküli 
talált kutyaként 
került a men-
helyre. Kertes 
házba költözne 
szívesen.

GAZDIKERESŐ

Melléklet a Közgyűlés 215/2022. (IX.28.) 
határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése 

a Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény

INTÉZMÉNY-
VEZETŐI  
(MAGASABB VEZETŐI) 
munkakörének betöltésére

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
A magasabb vezetői megbízás időtar-
tama: 2023. február 1-jétől 2028. január 
31-éig terjedő határozott idő, három 
hónap próbaidő kikötésével.

A hirdetés teljes terjedelmében meg-
jelent az Érdi Újság 2022. október 
18-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-
kód leolvasásával érheti el, 
vagy megtalálja a www.erd.hu 
oldalon. 
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora Ba-Nyilas Hajnalkával és 
Urbán Szabolccsal Endresz 
Dórával és Gárdos Attilával

10.00 Délelőtt  
Ölvedi Rékával 

16.00 – Dlután  
Balogh-Esperes Ákossal

18.00 Memories  
– Napi Dj mix két órában 

20.00 Jazzpresszó 
21.00 Sztárportré

KEDD
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal Endresz 

Dórával és Gárdos Attilával
10.00 Délelőtt

Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh- 

Esperes Ákossal
18.00 Memories 

– Napi Dj mix két órában 
20.00 Apád-anyád
21.00 Jazzpresszó ism. 

SZERDA
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal Endresz 

Dórával és Gárdos Attilával
10.00 Délelőtt 

 Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután  

Balogh-Esperes Ákossal
18.00 Memories  

– Napi Dj mix két órában 
20.00 Rockbarlang 

 Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal Endresz 

Dórával és Gárdos Attilával
10.00 Délelőtt  

Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután  

Balogh-Esperes Ákossal
18.00 Memories  

– Napi Dj mix két órában 
20.00 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism. 

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal Endresz 

Dórával és Gárdos Attilával
10.00 Délelőtt 

Ölvedi Rékával 
14.00 Majdnem szombat, 

pláne délután 
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Play Off
 – Az ÉrdFM 101.3 sporműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
6.00 Budáskenyér Best of 
12.00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Sztárportré ism.

VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism. 
06.00 Budáskenyér 

Best of 
12:00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism.  
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Starsky és hát 

jazzklub 
22.00 Jövőnéző ism.

KIÁLLÍTÁS:

November 19-én 15:00 KÉK-tagok, 
Falusné Chrestels Erzsébet, szen-
czy Istvánné és Révész Gábor 
önálló kiállítása nyílik. A tárlat 
december 1-ig látogatható.

PROGRAM:  

November 11-én 10:00 Guliba Társu-
lat gyermek előadása

November 21-én 15:00 Portisch 
Lajos olasz ária- és daldélutánja

November 26-án 15:00 WMG diák-
színpadána előadása: Petőfi a 
Pilvaxban    

RENDSZERES PROGRAMOK:
•Meridián torna  

– kedd 8.00, péntek 14.00
•Gyerek-kuckó  

– kedd, csütörtök 9:00
•Zumba Zsolttal  

– kedd, csütörtök 18.30 
•Senior torna  

– szerda, péntek 8.30
•Kerekítő  

– páros szerda 10.00, 10.45 
•Szenior örömtánc – szerda 13:30
•Így tedd rá! – szerda 16:00
•Gerincjóga – csütörtök 10:00

•LEGO – csütörtök 15:00 
•Kerámia – csütörtök 18:00 
•Salsa – csütörtök 19:00
•Pamacsoló Pamacska  

– péntek 10:00
•Pilates – péntek 15:00
•Rajz szakkör – péntek 16:00
•Gyerek jóga – péntek 16:00

SZEPES GYULA  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT   

2030 Érd, Alsó u. 9. 
  Tel.: 06-23/365-490 
www.szepesmk.hu

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ „Idősen, aktívan Érden” 
ingyenes idősügyi programsoro-
zata az alábbi eseményekkel várja 
az érdi 65 év felettieket:  
November 8-án 10 órakor folytató-

dik a Belső értékeink nyomában 
önismereti foglalkozás-soroza-
tunk a régi Parkvárosi Közösségi 
Házban (Bajcsy-Zs. út 204-206.)

November 9-én a Gyaloglóklub 
Törökbálintra vezet a séta, a kb. 
3 km-es túra során az Anna-he-
gyet is érinti az út. Találkozó 
9.15-kor Törökbálinton a Pelső-
czy és Munkácsy utca sarkán, 
érkezés ugyanoda vissza.

November 14-én 15 órai kezdettel 
a Lauder Javne Iskola Naim és 
Avira zenekarai adnak koncertet 
a Parkvárosi Közösségi Házban 
(Gépész utca 14.). A népszerű és 
ismert klezmer dallamok mellett 
népdalok is felcsendülnek majd 
az előadás során. 

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI 
KÖNYVTÁR 

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.  
Tel.:06 23 365 470

November 12. szombat 12-13 óra
Parkvárosi Fiókkönyvtár:
Olvasó-olvasó találkozó gyere-

keknek

November 16. szerda 17 óra
Felnőttkönyvtár:
Baka Györgyi könyvbemutatója

November 21. hétfő 18 óra
Parkvárosi Fiókkönyvtár:
Mese diavetítéssel családoknak

November 22. kedd 16:00-17:30 óra
Gyermekkönyvtár:
Családi délután: Színek
Előzetes regisztrációt kérünk!

November 28. hétfő 18 óra
Parkvárosi Fiókkönyvtár:
Olvasó-olvasó találkozó felnőt-

teknek

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Kelet-Afrika csodavilágában

Ez az időszaki kiállítás a Magyar 
Földrajzi Múzeumban őrzött 
Sáska László hagyaték fotóiból, 
dokumentumaiból és tárgya-
iból ad közre néhány becses 
darabot. 

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
2030 Érd, Gépész utca 14. 

06(23) 746-118 
kozossegihaz@szepesmk.hu

FÖLDRAJZI MÚZEUM 
Érd, Budai út 4, 2030 

(06 23) 363 036
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

TEL.: 06 30 2000 890; 
E-MAIL: MACSOTAY.POLGARORSEG@GMAIL. COM

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, 
SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE VALÓ  

BEHAJTÁST TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

PÁLYÁZAT

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

ISKOLATITKÁR 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:

iskolatitkári feladatok ellátása 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók.                      
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, 

gyakorlott szintű MS 
Office (irodai alkalma-
zások)

• büntetlen előélet 
• Elvárt kompetenciák: 
• Pontos, korrekt munka-

végzés, terhelhetőség, 
együttműködési és 

alkalmazkodási készség, 
lojalitás. 

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz, mo-

tivációs levél, erkölcsi 
bizonyítvány, 

• végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Legkorábban 2023. január 9. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. december 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné 
Bernyó Piroska nyújt, a 06/23/365-140 -es telefonszámon, vagy 

a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a 
 pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail címen 

keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ - Érd 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Pest megye, Érd és Diósd közigazgatási területe 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, 

családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi 
integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez 

kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok 
igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-

sei az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú 

szociális alapvég-
zettség, közösségi 
szociális munkás vagy 
felsőfokú egészségügyi 
végzettség mentálhi-
giénés végzettséggel, 
viselkedéselemző, pszi-
chológus, bővebben a 
15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2. sz. mellékle-
te alapján,

• Magyar állampol-
gárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, cselekvő-
képesség. 

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, 

motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, 
hozzájárulási nyilatko-
zat a személyes adatok 
pályázati eljárással ösz-
szefüggő kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság 
alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
Ű2022. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@

szocgond.hu 
e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 

pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság - 2022. október 05.
Érdi honlap - 2022. október 01.

Szociális Gondozó Központ - Érd 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd / Család- és Gyermek-

jóléti Központ

ESETMENEDZSER 
munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. december 31.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. szeptember 13-i 
számában.

A hirdetés részleteit  
a QR-kód leolvasásával érheti el,  
vagy megtalálja  
a www.erd.hu oldalon. 

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 
Család- és Gyermekjóléti Központ

ÓVODAI ÉS ISKOLAI 
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2024.01.06–ig tartó közalkal-
mazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú 

szociális szakképzett-
ség, mentálhigiénés 
szakképzettség, iskolai 
szociális munkás, 
család- és gyermek-
védő tanár, család- 
és gyermekvédő 
pedagógus, család- és 
gyermekvédelem sza-
kos pedagógus, ennek 
hiányában gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanács-
adó oklevéllel ren-
delkező: nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai 
előadó, pszichope-
dagógus, okleveles 
emberi erőforrás 
tanácsadó, mentálhigi-
énés szakképzettség, 
óvodapedagógus, taní-
tó, gyógypedagógus, 

• Magyar állampol-
gárság, büntetlen 

előélet, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, cselekvő-
képesség. 

• A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:

• Hasonló munkakör-
ben - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, 

• A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, 
hozzájárulási nyilatko-
zat a személyes adatok 
pályázati eljárással ösz-
szefüggő kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság 
alatt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. december 31. 
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. november 1-i számá-
ban.
A hirdetés részleteit a QR-kód 
leolvasásával érheti el,  
vagy megtalálja a www.erd.hu 
oldalon. 

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX.  

törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Igazgatási és Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
MUNKATÁRS 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

"Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. november 15. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 08.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Személyzeti Osztály munkatársai részére 

a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 14.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. november 1-i szá-
mában.
A hirdetés részleteit a QR-kód 
leolvasásával érheti el,  
vagy megtalálja a www.erd.hu 
oldalon. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyerme-
kétkeztetést,- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a  alapján -, a 
szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet mun-
kanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek részére.

A Kormány 368/2022. (IX.29.) rendeletének 1. § (4) bekez-
désében arról rendelkezett, hogy a 2022/2023. tanév rendjé-
ről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésében 
meghatározott őszi szünet nem adható ki.

Fentiekre tekintettel az eddig beérkezett, őszi szünidei 
gyermekétkeztetésre vonatkozó nyilatkozatokat tárgyta-
lannak kell tekinteni.

Felhívom a szülők/törvényes képviselők figyelmét, hogy 
akik a 2022/2023. tanév téli és tavaszi szünidőire már benyúj-
tották nyilatkozatukat, újabb nyilatkozatot nem kell tenniük.

A 368/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 
szerint a 2022/2023. tanévben a téli szünidő 2022. december 
22. napjától 2023. január 8. napjáig tart (11 munkanap).

Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat 
nyomtatvány (gyermekenként egy) és a tájékoztató levél 
szülőkhöz való eljuttatása a hatályos jogszabálynak meg-
felelően, 2022. szeptemberében megtörtént. Amennyiben 
a nyilatkozatot valamilyen oknál fogva mégsem kapták 
kézhez, illetve a jogosultság ezt követően keletkezett, a 
kérelmek benyújtására postai úton, vagy személyesen a Hu-
mán-szolgáltatási Főosztályon ügyfélfogadási időben (2030 
Érd, Budai út 8.) valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán 
(2030 Érd, Alsó u. 3.) van lehetőség.

Az étkezés helyszínei: Érdi Kincses Óvoda étkezője
2030 Érd, Edit u. 3.

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője, 2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

Érd, 2022. október 10.
Dr. Feik Csaba  jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI  
GYERMEKÉTKEZTETÉS  

VÁLTOZÁSÁRÓL
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A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ
Minden hónap első keddjén 
a Polgármesteri Hivatalban 
15–17 óráig.
Előzetes bejelentkezés 
a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
(FIDESZ–KDNP)
Tel: 06-30-396-5673
Levélcím: Polgárok Háza,

 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 
17 és 19 óra között 
a Polgárok Házában.

AZ ALPOLGÁRMESTEREK FOGADÓÓRÁJA
SZŰCS GÁBOR
Minden hétfőn 
16–18 óráig.
Előzetes 
bejelentkezés
a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

TETLÁK ÖRS
Minden hétfőn 
16–18 óráig.
Előzetes 
bejelentkezés
a 06-70-479-3848-as 
telefonszámon.

 8. vk. ANDRASEK MÓNIKA
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-477-5118
E-mail: andrasek.monika@erd.hu
Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen
egyeztetett időpontban és helyszínen

 1. vk. ANTUNOVITS ANTAL
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-259-2555
E-mail: antunovits@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-564-4276
E-mail: simo.karoly@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

 3. vk. LENGYEL PÉTER
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3845
E-mail: lengyel.peter@erd.hu
Minden hónap első és harmadik 
hétfőjén 17–19 óra közt telefonon vagy 
e-mailen történő egyeztetés szerint.

 4. vk. BALLA IMRE
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3865
E-mail: balla.imre@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

 5. vk. GREGUS LÁSZLÓ
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-389-8341
E-mail: gregus.laszlo@erd.hu
Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

 6. vk. SZŰCS GÁBOR
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-36-21-359
E-mail: szucs.gabor@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

 7. vk. TETLÁK ÖRS
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3848
E-mail: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

 9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA
(FÜGGETLEN)
Tel: 06-70-312-7184
E-mail: drasztaloseva@gmail.com
Minden hónap első 
és harmadik szerdáján 17–19 óráig.

 10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-986-8808
E-mail: cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonos, e-mailes egyeztetés  
szerint mindennap.

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-971-8151
E-mail: csepanistvan@gmail.com
Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-251-1650
E-mail: gl.alex.m@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján
hétfőtől péntekig.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)
Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő
egyeztetés szerint.

 DR. BÁCS ISTVÁN
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4602
E-mail: bacs.istvan@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

 DEMJÉN ATTILA 
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-569-9243
E-mail: attila.demjen@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

 FÜLÖP SÁNDORNÉ
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-513-7218
E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

 T. MÉSZÁROS ANDRÁS
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4494
E-mail: t.meszaros.andras@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A DIÁKPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA
CSÁK BÁLINT,
Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

HIVATALOK
 POLGÁRMESTERI HIVATAL

    ÉS POLGÁROK HÁZA
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: 
hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 
és 13.00–16.30
www.erd.hu

 ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100
E-mail: jarasihivatal.erd@
pest.gov.hu

 KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 1818 (kék szám); 
E-mail: 1818@1818.hu; 
Ügyfélfogadás:
hétfő 08.00–18.00, 
kedd 08.00–16.00, 
szerda 11.00–19.00, 
csütörtök 08.00–16.00, 
péntek 08.00–13.00 óra.

 ÉRDI 
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
CSATORNASZOLGÁLTATÓ 
KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591 
E-mail: ugyfelszolgalat@ 
erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00–20.00,
kedd, szerda, csütörtök 
7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.
Hibabejelentés: 06-23-365-921 
és 06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

 GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

 ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-427-410,
06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

 ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ 
KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

SZOLGÁLTATÓK

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
    VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751  
E-mail: ugyfelszolgálat@
erdvizmuvek.hu;
Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00–20.00,
kedd-szerda-csütörtök 
7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu

 ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
HULLADÉKKEZELÉSI 
NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat: 
Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600
E-mail: ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00–20.00, 
szerda 8.00–16.00; 
péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu

HATÓSÁGOK

 ÉRDI 
JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43; 
Levelezési cím: 
2031 Érd, Pf.:1010; 
Központi telefonszám: 
+36-23-585-900
Fax: +36-23-232-238
E-mail cím: birosag@erd.
birosag.hu; 
Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 
Bírósági vezetők ügyfélfogadá-
si rendje: minden hónap első 
hétfőjén 9:00-11:00 óra között 
előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján. 

Az ügyfélközpont ügyfélfoga-
dási rendje: hétfőn 9:00-12:00 
és 13:00-15:30 óra között; 
kedd-péntek: 9:00-11:00 óra 
között. Ügyfélsegítő: minden 
hétfőn9:00-15:00 óra között, 
bejelentkezés alapján. 
Pénztári órák: hétfő-péntek
9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 
óra.

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
    KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.
Telefon: 06-23-365-232
e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu
www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 
ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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